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לגעת ברוח
עיר של קסם, יצירה ומדע צפת

מסע רוחני דרך
המאה ה-16 בצפת

אתר מורשת לאומי
של מדינת ישראל

מיוזמתה של "לבנות ולהיבנות"

הקהל

To Build & To Be Built



לרשותנואודות

'לבנות ולהבנות' הוקמה בשנת 1980 במטרה לחבר צעירים 
מהתפוצות למורשת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל דרך חוויה 

פעילה, לימוד והתנדבות קהילתית.

הפורמט המרכזי בו פועל הארגון בשלושים וארבע השנים 
האחרונות היא הבאת קבוצות לתקופה מוגדרת בה עוברים חוויה מכוננת להמשך חייהם.

אלפי משתתפי התוכניות מציינים תקופה זו כתקופה המשמעותית בחייהם בכל הנוגע 
לעיצוב זהותם היהודית ושימורה בגולה,  אלפי מהם הופכו לפעילים מרכזיים בעולם היהודי 

לטובת המפעל הציוני ורבים מהבוגרים אף עולים וקובעים בארץ את משכנם.
'לבנות ולהבנות' מפעילה מעל 25,000 מתנדבים בפרוייקטים רבים למען הקהילה.

כחלק מהיזמות הקהילתית ראינו עדיפות ראשונית בבניה, שחזור ושימור אתרי מורשת 
באזורים הקשורים להיסטוריה והשורשים היהודיים בארץ ישראל.  פעילות זו נעשית מתוך 
ההבנה שלקיחת חלק בפרויקטים אלו אינה רק בפיתוח האתר אלא ביצירת חיבור עמוק 
וקשר משמעותי של כלל השותפים והמתנדבים העוסקים במלאכה לשרשרת ההיסטוריה 

והזהות היהודית.

קמפוס- בלב העיר העתיקה של צפת.

מרכז המבקרים של העיר העתיקה צפת - אלפי מבקרים עוברים במקום בכדי לקבל מידע 
ולבקר במנהרות המובילות לעתיקות מהמאה ה-16 שנחשפו לאחרונה מתחת למרכז 

המבקרים.

החאן הכחול- בית הארחה ברובע האמנים בעיר העתיקה.

"הקהל"- אתר מורשת לאומית )מאז 2011(. שכונה עתיקה מהמאה ה-16 שנחשפה 
בחפירות ונמצאה שלימה בקרקעות השייכות לעמותת 'לבנות ולהבנות'. האתר מהווה 

את הגרעין המרכזי של התכנית הממשלתית להפוך את צפת לאתר מורשת עולמי ומרכז 
רוחני של עם ישראל.  משרד ראש הממשלה אישרה מימון של 4 מיליון שקל מבוסס על-  

matching עבור השלב הראשון.



ברית חיונית עם המורשת הלאומית

"הקהל" ממוקם אסטרטגית בנתיב ההומה ביותר במרכז העיר העתיקה של צפת, 
מקום בו עוברים מדי שנה יותר מ-1.2 מיליון מבקרים, קבוצות ומשפחות.

"הקהל" מספק עדות מוחשת לחיים היהודיים בין זמן התלמוד לבין ימיו 
המוקדמים של עידן הציונות.

"הקהל" הוא השכונה היחידה ששרדה מימי עולם הקבלה והמיסטיקה היהודית, 
"עידן הזהב" של צפת במאה ה-16.

האתר הארכיאולוגי: החפירות, המבוצעות על-ידי "לבנות" ותחת פיקוחה של 
הרשות לעתיקות, מעניקות צוהר לחייהם של התושבים היהודיים בני המאה 
ה-16, כולל מאפיה )תנור( קהילתית, בית מרחץ קהילתי, מקווה, בורות מים, 

יחידות מגורים חצרות ועוד.

אחרילפני



"
"

ברית חיונית עם המורשת הלאומית

"... כאמצעי לפיתוח תעשיית התיירות ושימור ההיסטוריה של צפת, אנו מציעים 
תכנון, פיתוח ושימור "הקהל", המדגים את מורשתנו ואת החיים וההיסטוריה 

במהלך המאה ה-16."

"הקהל" של "לבנות" ממוקם בליבה של העיר העתיקה, כפי שמוצג 
במפה זו, על-ידי "לבנות" ו"סמטאות". סירקו את קוד ה-QR שלעיל כדי 
לחוות את סיפורה של צפת המתעוררת לחיים, באמצעות הטלפון הנייד.

"... לחנך את העם להעמקת את הקשר שלנו האחד עם רעהו ועם המקום הזה. 
העם חייב לדעת את עברו על מנת להתמודד עם עתידו."

30.10.2011, החלטת הקבינט הישראלי

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
אודות חשיבות פרויקט המורשת הלאומית



תכנית פיתוח

המאה ה-16 מתעוררת לחיים דרך חוויה חושית המפעילה את ששת החושים: טעם, 
שמיעה, ריח, מישוש, ראייה וטהרה )הכלתה של הישות כולה בחוויה(, באמצעות 

סדנאות ייחודית ואינטראקטיביות. אמנים, שחקנים ומוסיקאים )עם מיטב הלבוש 
האותנטי(, מסייעים בתהליך ההתמוססות בחוויית הצמיחה הרוחנית, יחד עם 

התמחויותיהם הייחודיות:

אריגה       אפייה     בית מדרש
קדרות      חריטה    סיפור סיפורים

ניפוח זכוכית     מוסיקה    דפוס



העיר העתיקה של צפת

העיר העתיקה של צפת נתפשת כמרכז רוחני של העם היהודי. ממשלת 
ישראל משקיעה רבות בחיזוק הקשר של העם היהודי עם מורשתו 

הרוחנית ודואגת לשדרג את התשתיות והנגישות לעיר העתיקה. הממשלה 
נחושה להפוך את צפת לאתר מורשת עולמי.

גילויה של "לבנות" את הקהילה בת המאה ה-16 בצפת, "הקהל", זירזה 
את החלטת הממשלה להפוך אתר זה למוקד "יוזמה למורשת רוחנית". 

"הקהל" יספק את החוויה הרוחנית, לא רק עבור מאות ואלפים רבים של 
תיירים, אלא גם למאות ואלפים של ישראלים הנמשכים לעיר המיסטית 

הזו, שעל פסגת ההר בגליל.



למידע נוסף:
אהרון בוצר

מנכ"ל
"לבנות ולהיבנות"

botzer@livnot.org
+972-52-429-5376

בארצות הברית
ידידים אמריקניים של "לבנות ולהיבנות"

American Friends of Livnot U’Lehibanot
P. O. Box 811715, Boca Raton, FL 33481

561-381-4999

בישראל
"לבנות ולהיבנות", ת.ד. 375, צפת 13101

04-697-0311
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